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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރ:
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އިޢލާން
މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިވާ މަޤާމްތަކަށް އިޢލާން ކރަމެވެ.

 .01މަގާމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމް ނަމްބަރ:

249007

ބޭނންވާ އަދަދ:

( 1އެކެއް)

މަޤާމގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމގެ ރޭންކް:

ޖީ.އެސް 3

މަޤާމގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ސެކްޝަން:

ބިޒްނަސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  /ލީގަލް ވެހިކަލް ރެޖިސްޓްރީ ޔނިޓް

މަޤާމް އޮތް އޮފީހގެ ނަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  /ކ.މާލެ

ވަޒީފާ އަދާކރަން ޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  /ކ.މާލެ

މސާރަ:

 4465/-ރފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

 1500/-ރފިޔާ

އެހެނިހެން އެލެވަންސް:

 .1ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް  700/- : 2ރފިޔާ
 .2ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އސޫލގެ މަތިން ބޭސް ފަރވާގެ ޙިދމަތް.
ޝން ކޮންޓްރިބިއޝަން.
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނގެ ދަށން ލިބިދެވޭ ޕެން ަ
 .4ސިވިލް ސަރވިސްގެ މވައްޒަފންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޞޫލން އިތރގަޑީގެ ފައިސާ.

މަޤާމގެ މައިގަނޑ މަސްއޫލިއްޔަތތަކާއި ވާޖިބތައް:
 .1ރަޖިސްޓްރީކރެވޭ އަދި ކެންސަލްކރަން ހށަހެޅޭ އަމިއްލަ ފަރދންގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮސެސްކޮށް ނިންމން.
ނ
ޔފާރި ސިސްޓަމން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓ ް
 .2ރަޖިސްޓްރީކރެވޭ އަދި ކެންސަލްކރެވޭ އަމިއްލަ ފަރދންގެ ވި ަ
އަދި ފައިލްކރން
 .3އަމިއްލަ ފަރދންގެ ވިޔަފާރިތަކގެ މަޢލޫމާތ ބަދަލވެގެން ހށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސްކޮށް
ނިންމން އަދި ޕޯޓަލް އަޕްޑޭޓްކރން.
 .4ރަޖިސްޓްރީކރމަށް ހށަހެޅޭ އަދި ކެންސަލްކރމަށް ހށަހެޅޭ ވިޔަފާރިނަން ޕްރޮސެސްކޮށް ނިންމން
 .5ކންފނީގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކރމާބެހޭ ހރިހާ ކަމެއް ކރން.
 .6ރަޖިސްޓްރީކރަން އަދި ކެންސަލްކރަން ހށަހެޅޭ ލޯގޯ /ޝިޕިންގ މާރކް /ޓްރޭޑްމާކްގެ މަޢލޫމާތ ޗެކްކޮށް
އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްކރން.
 .7އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކރަން ހށަހަޅާ ކންފނި ،ޕާޓްނަރޝިޕް އަދި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކގެ މަޢލޫމާތ
ލއިގަތން.
ޗެކް ކރމާއި އެޕްލިކޭޝަން ބަ ަ
އ
ކޝަންތަ ް
ކޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކން ހިއްސާ ބަދަލކރމަށް ހށަހެޅޭ އެޕްލި ޭ
 .8ކންފނި  /ޕާރޓްނަރޝިޕް ޯ /
ޗެކްކޮށް ބަލައިގަތން.

 .9ކންފނި

/

ޕ
ޕާރޓްނަރޝި ް

/

ކޯޕަރޭޓިވް

ސޮސައިޓީތަކން

ރައސްމާލ

މށް
ބަދަލކރ ަ

ޅ
ހށަހެ ޭ

އގަތން.
އެޕްލިކޭޝަންތައް ޗެކްކޮށް ބަލަ ި
އ ޗެކްކޮށް
 .10ކންފނި  /ޕާރޓްނަރޝިޕް  /ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އވާލމަށް އެދި ހށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތަ ް
ބަލައިގަތން.
އ
 .11ކންފނި ޕާރޓްނަރޝިޕް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ މައލޫމާތ ބަދަލވމާ ގޅިގެން ހށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތަ ް
ބަލައިގަނެ ޕްރޮސެސްކރން.
ނސަލްކރމާ
ކ ް
ސލް ކރަންޖެހޭ ހއްދަތައް ެ
 .12ވިޔަފާރި ޚިދމަތްތަކާއި ގޅޭ ހރިހާ ހއްދައެއް ހެދމާ ކެން ަ
އިމްޕޯރޓް އަދި އެކްސްޕޯރޓް ލައިސަންސް ހެދން.
ސޓި /އެޕްލިކޭޝަން ޗެކްކޮށް ބަލައިގަތން.
 .13ސަރކާރގެ އޮފީސްތަކން އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކން ހށަހަޅާ ި
ވ
 .14ރަޖިސްޓްރީތަކަށް ނެގޭ ފައިސާ ބަލައިގަތން އަދި އޮންނަ އސޫލެއްގެ މަތިން އެދވަހަކ ބަލައިގަނެ ޭ
ޖޓް ސެކްޝަނާ ހަވާލކރން.
ފައިސާއެއްގެ ޑޭޓާ ބަލަހައްޓާ ބެ ެ
ނޖެހޭ ރިޕޯރޓތައްހެދމާއި ފައިލކރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔންތައް ފައިލްކރން.
 .15ދވަހން ދވަހަށް ތައްޔާރކރަ ް
 .16މިނޫންވެސް މަޤާމާ އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކރަން ހަވާލކރެވިއްޖެނަމަ އެމަސައްކަތެއް ކރން.
މަޤާމގެ ޝަރޠތައް:
 .1ސާނަވީ ނވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރގެ އިމްތިޙާނަކން  2މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ޑީ' ގްރޭޑް
ޓ
ލިބިފައިވމާއެކ ،އޭގެ އިތރން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ނވަތަ 'ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެ ް
އިމްތިޙާނގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވން.
ހށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔންތައް:

 .1ފރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް
ނޓަރން ލިބެންހންނާނެއެވެ).
ކޮމިޝަނގެ ވެބްސައިޓން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓންނާއި ކައ ް
އލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 .2ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ވަނަވަރ (ގޅޭނެ ފޯނ ނަންބަރާއި އީމެ ި
 .3ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ،މއްދަތ ހަމަނވާ ،ކާޑގެ ދެފށގެ
އވާ ލިޔންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
ލިޔންތައް ފެންނަ ،އަދި ލިޔެފަ ި
 .4ސިވިލް ސަރވިސްއަށް  /ސަރކާރަށް ޚިދމަތްކރމގެ އެއްބަސްވމެއް އޮތް މވައްޒަފން ކރިމަތިލާ
މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،އަދާކރަމންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލމާމެދ އިއތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ،ވަޒީފާ އަދާކރާ
އޮފީހން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
 .5ލިބިފައިވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކގެ ކޮޕީ؛
ނ އޮތޯރިޓީން ފެންވަރ/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރގެ މަތީ
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަ ް
ޓރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނވަތަ
އވާ ތަޢލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ް
ތަޢލީމދޭ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފަ ި
ކ ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލ
ކޯސް ފރިހަމަ ކރިކަމގެ ލިޔމާއެކ ކޯހން ލިބޭ ސެޓފިކެޓ ވަ ި
އވާ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
ކރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފަ ި
(ށ) މަތީ ތައލީމ ދޭ ،ރާއްޖޭގެ މަރކަޒަކން ދޫކޮށްފައިވާ ތައލީމީ ސެޓފިކެޓތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ؛ ނވަތަ ކޯސް ފރިހަމަކރިކަމގެ ލިޔމގެ ކޮޕީ.
ގ ކޮޕީ.
 .6ވަޒީފާގެ މަސައްކަތގެ ދާއިރާއާ ގޅޭ ކރ މއްދަތގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނ ސެޓފިކެޓތަކ ެ
 .7ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނ ފރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެ

ސެޓފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 .8މަސައްކަތގެ ތަޖރިބާގެ ލިޔންތަކގެ ކޮޕީ
(ހ) ދައލަތގެ މވައްސަސާއެއްގައި ނވަތަ ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފންޏެއްގައި ވަޒީފާ
ވ ވަޒީފާ ،އަދި ވަޒީފާގެ މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ
އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދާކޮށްފައި ާ
މަސްއޫލިއްޔަތ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން.
(ށ) އަމިއްލަ ކންފންޏެއް ނވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ ،ވަޒީފާ އަދާކރި މއްދަތާއި ،ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނގެ މވައްޒަފންގެ
ޒފާ އަދާކރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް
އަދަދ ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔން؛ ނވަތަ ވަ ީ
ފޯމް
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް

-

ނ
ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ ތައލީމާއި ،ތަމްރީނަށް ބަލައިގެ ް

ފަރާތެއް ހޮވމަށް ބެލޭނެ

-

ނ
މަސައްކަތގެ ދާއިރާއިން ތަޖރިބާއަށް ބަލައިގެ ް

އ
ކަންތައްތަ ް

-

ނ
ނޓަރވިއކޮށްގެ ް
ޤާބިލްކަން ކަށަވަރ ކރމަށް އި ް

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސންގަޑި
ލބެން ހންނާނެވެ.
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ މި ( މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ) ކައންޓަރން ި
އަދި

މި އިދާރާގެ

ނ މި ފޯމ ޑައންލޯޑވެސް ކރެވޭނެއެވެ.
( )www.trade.gov.mvވެބްސައިޓ ް

މަޤާމަށް އެދި ހށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހށަހަޅާނީ  27ސެޕްޓެމްބަރ  2018ވާ ބްރާސްފަތި ދވަހގެ 13:30ގެ
ތއް އީމެއިލް
ކރިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަށެވެ .ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔން ަ
ވސް ބަލައި
 hr@trade.gov.mvމެދވެރިކޮށްވެސް އަދި ފެކްސް  +9603323840މެދވެރިކޮށް ެ
ގ ސންގަޑި ހަމަވމގެ
ގަނެވޭނެއެވެ .އަދި އިޢލާނ ެ

ބންދ ދވަހެއް
ކރިން ސަރކާރން އަލަށް ަ

ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަނޑައަޅާ ދވަހގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކ ހށަހަޅަންޖެހޭ ހރިހާ ލިޔންތައް ހށަހަޅާފައި ނވާނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލކރެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހަކ ހޮވމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއ އާއި އިމްތިޙާން އޮންނާނެ ތަނާއި ،މއްދަތ:
 -މިމަޤާމަށް

ށ ބާއްވާ އިންޓަރވިއ އަދި އިމްތިޙާން އޮންނާނީ  2018 ،ވަނަ އަހަރގެ
މީހަކ ހޮވމަ ް

ލ
ތ ާ
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައެވެ .ވމާއެކ މިވަޒީފާއަށް ކރިމަ ި
އޮކްޓޯބަރމަހގެ ތެރޭގައި ،މި ި
އންޓަވިއއަށް ހާޒިރިވމަށް ތައްޔާރވެގެން ތިބން އެދެމެވެ.
ފަރާތްތަކން ،އެތާރީޚތަކގައި ި
ޝޯޓްލިސްޓް ކރން:
މ ފެންވަރާއި ތަޖރިބާއަށް ބަލައި ،ވަޒީފާއަށް
މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހށަހަޅާ ފަރާތްތަކގެ ތެރެއިން ތަޢލީ ީ
ނއެވެ.
ބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކރެވޭ ެ
ރއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލި ޭ
ކރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކގެ ތެ ެ
މަޤާމަށް މީހން ހޮވމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހރިހާ ބަޔަކން އެންމެ ދަށްވެގެން ލިބެންޖެހޭ ޖމްލަ އިންސައްތަ:
ޑއެޅިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާގެ ހރިހާ ބަޔަކން އެންމެ ދަށްވެގެން  45%އަށްވރެ
މަޤާމަށް މީހން ހޮވމަށް ކަނ ަ
މަތިވާންޖެހޭނެއެވެ.
 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމ މި މިނިސްޓްރީގެ ކައންޓަރން ބަންދ ނޫން ކޮންމެ ދވަހަކ 08:00ން  14:00އަށް ލިބެން ހންނާނެއެވެ .އަދި މި ފޯމ މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް
ނނެއެވެ.
 www.trade.gov.mvއިން ލިބެން ހން ާ

-

މި އިޢލާނާ ގޅިގެން މަޢލޫމާތ ސާފކރމަށް ގޅާނީ  3333160،3333282އަށެވެ .ފެކްސް ކރާނެ
ނަންބަރަކީ +9603323840 ،އެވެ .އީމެއިލް ކރާނީ  hr@trade.gov.mvއަށެވެ.
 06މޙައްރަމް 1440
 16ސެޕްޓެމްބަރ 2018

